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Fiberkabelanslutning
I nuläget har 90 fastighetsägare i Vitemölla lämnat
en icke bindande intresseanmälan för installation av
fiberkabel till sina fastigheter. Om planerna fortskrider som beräknat, kan kanske ett aktivt försäljningsarbete börja i Vitemölla under mars-april 2015.

Skötselrådet för Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat
Den 24 augusti representerade Gunnel Sörendal Lejeföreningen och den 3 oktober var Gunilla Vernberg
vår representant i skötselrådet. De närmaste planerna
för skötseln av naturreservatet är att göra en viss utglesning av skogen norr om Klammersbäck, och att
söder om Klammersbäck fortsätta med att bränna
bort mossa och gräs som hämmar växtmöjligheten.

Barnakullen
Sedan fyra år har Lejeföreningen aktivt drivit frågan
om att få Barnakullen – som i den branta änden mer
liknade ett dike – återställd till ”gångbart” skick. Stigen har enligt kommunen nu fått en beläggning som
är hållbar, praktisk och lätt att underhålla. Kommunen hade även tänkt asfaltera stigen, men det har Lejeföreningens styrelse protesterat mot i en skrivelse
till Anders Wanstadius, enhetschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Styrelsen har tittat på planbestämmelserna/detaljplan – plankarta med bestämmelser 1998-06-09, och
där står: ”gator och strädden ska ha beläggning, belysning och skyltning som är anpassade till miljön.
Icke asfalterade strädden får inte asfalteras”.
Styrelsen har i skrivande stund fått följande svar
från Samhällsbyggnadsförvaltningen: ”Barnakullen
håller på att utvecklas till en sorglig historia”, och att
alternativen är att det antingen får se ut som det gör
nu med den nylagda beläggningen, eller att det får bli
en gräsväg.
Anders Wanstadius har startat en utredning och
skriver att ”framtiden får utvisa hur barnakullens
framtida beläggning ska vara”.

Röjning i Möllehällan
Styrelsen har beslutat att röja bort ris och sly i Möllehällan där vi firar midsommar, så att vi får bättre
plats. Lämplig dag ansågs vara på den årliga strandstädningsdagen på Kristi himmelsfärdsdag den 14
maj. Till städdagen kommer vi att behöva hyra/låna
lämplig maskinutrustning.
Kommunens förslag att Lejeföreningen ska ta
över ”ytlig” skötsel av hamnområdet
I våras hölls ett möte i Lejeföreningen tillsammans
med Jan Lundmark, som är hamnkapten och kommunens representant. Mötet handlade om ett eventuellt skötselavtal gällande den ”dagliga” skötseln av
hamnområdet.
Vi har i styrelsen diskuterat kommunens förslag till
avtal, och sammanställt en lista över positiva och negativa effekter. Styrelsen har den 9 november också
på nytt träffat Jan Lundmark för att få ytterligare information av kommunen. Det har inte tagits något beslut i frågan.

➥

Fester och arrangemang under 2015
Soppkvällar – lördagen den 28 februari och lördagen
den 14 november
Äggarullning – påskdagen den 5 april
Strandstädningar – Kristi himmelsfärdsdag den 14
maj och lördagen den 5 september
Midsommarafton – fredagen den 19 juni
Sommarkväll – datum och innehåll ej klart – föreslagna datum är onsdagarna den 1 juli eller den 29 juli
Årsmöte och Hamnfest – fredagen den 10 juli
Bakluckeloppis – fredagen den 17 juli
Mingelkväll – torsdagen den 23 juli
Österlen Lyser – Alla helgons dag den 30 oktober
Nyårsafton – den 31 december
Dessutom arrangeras i skötselrådets regi en allmän
arbetsdag i naturområdet norr om Vitemölla – annandag påsk den 6 april.
Frågor från medlemmarna
Då och då kommer det in frågor från invånarna i Vitemölla, och vi tar givetvis upp dem på våra styrelsemöten.
Följande frågor har behandlats på vårt senaste styrelsemöte i november:
Ang. ”parkeringsplatser” vid Mölleån, Tittutvägen
och vid kiosken:
Detta är inte styrelsens ansvarsområde, utan vi ber
enskilda boende att framföra sina frågor/synpunkter
till kommunen.

Parkering av bilar i de mindre sträddena:
Eftersom det ur säkerhetssynpunkt inte är tillåtet
att parkera/blockera sträddena, så vi vädjar till alla
boende att inte parkera lagstridigt.
Fler soptunnor:
Styrelsen kommer att framföra önskemål till kommunen om fler soptunnor vid parkeringarna, och även
fråga varför det inte längre finns någon soptunna vid
hamnen under vintersäsong.
Klippning av häckar i gatukorsningar:
Eftersom det finns lagstadgade regler för detta, så
vädjar vi även här till boende att klippa växtligheten
enligt bestämmelserna.
Se information på kommunens hemsida www.simris
hamn.se/sv/bygga_bo/trafik/trafiksakerhet/ där det bl.a.
står så här:
”Om din tomt ligger intill en gata bör du se till att
dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel
som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Om
tomten ligger intill en gång- och cykelväg bör sikttriangeln sträcka sig minst 5 meter åt vardera hållet. Om
tomten ligger intill både väg och cykelväg bör sikttriangeln vara 10 meter respektive 5 meter.”
Nyårsfyrverkeri i hamnen!
De som planerar att fira nyårsafton på Vitemölla, kan
som vanligt i glatt sällskap hälsa det nya året välkommet vid vårt pampiga fyrverkeri i hamnen vid
tolvslaget. Ta gärna med både gäster och festlig dryck!

God Jul och Gott Nytt År önskar Lejeföreningens styrelse!

Jul på Vitemölla på 1940-talet
Lite tankar från förr av Sven Hammar
å Vitemölla fanns det under 1940-talet två speceriaffärer. Julskyltningen ägde rum vanligtvis andra söndagen i advent. Både barn och vuxna vandrade på gatan upp och ner mellan dessa affärer och beskådade allt fint.
En blinkande skylt i Alrik Nilssons affär på vilken det stod ”Triangelns kaffe”, imponerade mycket. Många
vitemöllingar i olika åldrar vandrade också över ”Striven” till Kivik, där det fanns fler affärer, bl.a. Esbjörnssons järnaffär.
Skolornas julfest, antingen barnen gick i skolan i Vitaby eller Vitemölla, såg vi barn fram emot. Pjäser övades och program gjordes upp. Vem minns inte pjäsen ”I Ruskaby skola” med fru Dheby i huvudrollen? Alla
barn var med på julfesterna, men även många vuxna. Söndagsskolan hade också julfest i församlingshemmet,
nuvarande Kiviks kapell.
De traditionella julförberedelserna tog vid. De liknade dagens, men lutfisken fick man blötlägga själv. Att julbaka var en självklarhet, och vissa familjer slaktade också. Alla skaffade inte julgran, och att fira lucia var inte
vanligt.
På julaftonskvällen åts det och julklappar delades ut. Stearinljusen i granen tändes en stund – tänk så högtidligt! Många tankar gick till ortens sjömän i främmande länder.
Nyårsfyrverkerier var sällsynta. På kvällen lyssnade folk på radio och Anders de Wahls uppläsning av ”Nyårsklockan”. Ungdomarna var på dans.
Vinteraktiviteterna var många. Platser som Ola Hansakorran, Torupafloen, Striven, Ola Holmabacken och
Möllebacken lockade.
Trettonafton gick barnen ”julaspöke”. Det gällde att klä ut sig, som vi trodde, på ett skräckinjagande sätt, och
sedan besöka vissa hus där vi kunde föräras med kakor, frukt och godis.
Den 13 januari, julens sista dag, försåg många barn sig med stora vedträn, s.k. ”bränneknudor”, som en efter
en kastades in i farstun hos någon, samtidigt som vi skrek: Här kommer Knud och slår julen ud. Därefter gällde
det att försvinna snabbt.
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